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 (2اإلمبراطورية االقتصادية للجيش المصري )
 مصطفى إبراهيم

 

يتناول هذا التقرير، في جزئه الثاني، القطاعات االقتصادية واالستثمارية المدنية التي اقتحمها الجيش المصري 
وسعى لالستحواذ عليها، مع التنبيه على أن هذه التقرير بجزئية تناول توسع الجيش في االستثمار في القطاعات 
المدنية وليس معنيًا بمجال األسلحة أو التسليح، ويوضح هذا التقرير أيضًا كيف زاد استحواذ القوات المسلحة في 

جراءات في تمكين القوات المسلحة من إحكام السيطرة على الفترة األخيرة، وكيف ساهمت التشريعات والقوانين واإل
تلك القطاعات، واحتكارها، كما تتناول أشهر الشركات التي أسسها الجيش أو وسع نشاطها للسيطرة على السوق 

 في معظم مجاالت وأنشطة االستثمار في مصر. 
 وذلك من خالل مجموعة المحاور التالية:

 لمواد الغذائية:أواًل: قطاع األمن الغذائي وا
 لسيطرة على تنفيذ بطاقات التموين:ا -1

بعد وصول السيسي للسلطة توسعت إمبراطورية الجيش المصري االقتصادية، بالدخول في قطاعات ومجاالت جديدة 
عمدت القوات المسلحة إلى إجراءين، 2016نوفمبر 3من ابرزها استيراد المواد الغذائية، فعقب قرار تعويم الجنيه في 

أولهما هو توفير السلع التموينية األساسية عبر منافذ القوات المسلحة، والثاني شروعها في تصنيع البطاقات الذكية 
للتموين والسلع المدعمة بالشراكة مع مجموعة الخرافي الكويتية، وهذا ضمن إطار آخر وهو سعي المخابرات الحربية 

القومي الذي يتبع وزارة الداخلية وقاعدة البيانات المتوفرة للمخابرات لتكوين قاعدة بيانات خاصة بها مستقلة عن الرقم 
 (.1العامة عبر الهيئة القومية لالتصاالت)

                                  
  الرابط( نون بوست جنراالت الذهب هل أتاك حديث عساكر مصر رابعًا قطاع الغذاء 1

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
http://www.noonpost.org/content/16411
http://www.noonpost.org/content/16411


Page 2 of 
21 

 

 
 

  

 

 
 

www.eipss-eg.org 

August 29, 2018 

 دور الجيش في أزمة السكر:  -2
رية في مصر على سياسة تعطيش السوق وخلق أزمة يعتمد الجيش في تنفيذ خطته للسيطرة على السوق التجا 

(، وهو ما حدث في 2للمواطنين، ثم يظهر بدور الٌمَخلص الذي يقدم خدمات للمواطنين وينقذهم من جشع التجار)
، فما حدث هو اختفاء السكر من األسواق وبدون أي مقدمات، وشرعت 2016أزمة السكر التي بدأت في أواخر عام 

عتقال كل من يحمل أو يخزن السكر، وتتهمه باحتكاره وتخزينه، وأغلق األمن بعص المصانع أجهزة األمن في ا 
التي تعتمد في إنتاجها على السكر وصادرت مخزونها، من أبرزها مصنع البوار لرجل األعمال صالح دياب وتوقف 

المسلحة في الشوارع تبيع السكر إنتاج هذه المصانع لفترة، ثم بعد ذلك بأيام قليلة ظهرت العربات التابعة للقوات 
للمواطنين بضعف ثمنه السابق أو أكثر وبالتالي نجحت خطتهم وأصبحت القوات المسلحة هي من يتحكم في تجارة 

 (.3السكر في البالد! )
وتم التمهيد السيادي إلحداث أزمة متعمدة في السكر عبر مجموعة من الخطوات المدروسة، فقبل األزمة أصدر  

موين اللواء محمد علي مصيلحى قرارًا بفرض رسوم إغراق على السكر المستورد فارتفع ثمنه بشدة، وعجز وزير الت
التجار المدنيون وعلي رأسهم اتحاد الغرف التجارية، وكذلك عجز المنتج المحلي عن تغطية العجز وإيجاد البديل، 

 (.4ومن ثم حدثت أزمة السكر الشديدة )
 بإسناد استيراد السكر من الخارج لشركة الوادي التابعة للجيش لتتحكم في السوق وتم كما أصدر المصيلحي قراراً  

 11آالف جنيها للسكر الخاص ببطاقات التموين، و 7جنيها للطن إلى  4050رفع سعر السكر ثالث مرات من 
 (. 5جنيه للسكر الحر ) 12500ألف جنيه لسكر المصانع و

                                  
ال يتحمل سوى تكلفة المنتج على عكس المستورد المحلي الذي يتحمل تكلفة المنتج والجمارك الخاصة بها ( عندما يستورد الجيش سلعة معينة كالسكر فهو 2

للسعر حتى يستطيع  ورسوم النقل والتخزين وغير ذلك، وبالتالي نجد الجيش قادرا على خفض السعر ورفعه كيفما يريد، عكس التاجر الذي يكون ملتزمًا بحد أدنى
 جارتهجني أرباح ومواصلة ت

 
 الرابط 2016ديسمبر 3( أنس محمد عبد الحميد : جمهورية الجيش العسكرية ..مصر العربية سابقا، الجزيرة بتاريخ 3 
  الرابط 1( نون بوست : جنراالت الذهب هل أتاك حديث عساكر مصر رابعًا قطاع الغذاء مصدر رقم 4
  الرابط 2017يناير8بتاريخ  21( إبراهيم الطاهر من هي الجهة الخفية المكتسبة من أزمة "قصب السكر" في مصر؟ عربي 5
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 في مجال استيراد القمح: -3
جيش الحتكار استيراد القمح والسيطرة عليه ولكن عبر شركاء، وسعى النظام العسكري الحاكم إلى إجراءات سعى ال

لتسهيل استيراد القمح الملوث رخيص الثمن، عبر خطوات كان أولها القبض على وزير الزراعة د. صالح هالل 
ن التحرير وسبق للوزير التصريح برفض بتهمة تورطه في قضة فساد و تم القبض عليه بطريقة تليفزيونية في ميدا

إدخال قمح يحتوي على فطر اإلرجوت، ووعد بالقضاء على الفساد في استيراد القمح، وأعلن عزمه على اقتصار 
 (.6االستيراد على القمح الخالي من المواد الضارة )

المركزية للحجر الزراعي الذي  ثم أعقب ذلك تعيين الدكتور صالح فايد وزيرًا للزراعة، الذي أطاح برئيس اإلدارة
(، وبعد ستة أشهر طالب وزير الزراعة 7رفض شحنات قمح مصابة بفطر اإلرجوت مستوردة من فرنسا ومن روسيا)

الجديد السيسي بتولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش عملية استيراد القمح من الخارج بذريعة محاربة 
 ( 8ستيراد القمح)الفساد والقضاء على مافيا ا

من  %0.05وكانت الخطوة الثالثة هي تولي الوزير عبد المنعم البنا الذي سمح بإدخال قمح يحتوي على نسبة  
(، وجاء قرار المحكمة عقب 9فطر اإلرجوت رغم صدور حكم قضائي بمنع استيراد قمح ملوث بفطر اإلرجوت )

وت وهي التسمم اإلرجوتي نسبة إلى اسم فطر اإلرجوت، استماعها لرأي الخبراء الذين ذكروا مضار فطر اإلرج
الذي يسبب أعراضاً تبدأ بظهور الخلل العصبي واالرتجاف والهزة والتشنجات للعضالت، كما أنه يؤدي إلي الغرغرينا 

 (.10بسبب ضيق األوعية الدموية وانخفاض تدفق الدم ويرافقه ألم شديد في األطراف )
اً القدم والهذيان واالختناق، ويتسبب أيضاً في زيادة نسبة اإلجهاض عند الحوامل، و تنميل أطراف األصابع خصوص

وكذلك ضيق األوعية الدموية وتقليل تدفق الدم وعدم وصوله إلي معظم أعضاء الجسم وبذلك يجعل أمراض القلب 

                                  
 الرابط 2015سبتمبر7بتاريخ  القبض على وزير الزراعة المستقيل في ميدان التحرير، الوطن -( وليد إسماعيل  6
 الرابط 2016مارس 16( وزير الزراعة يطيح بالمسئول عن رفض شحنات فطر اإلرجوت السام، اليوم السابع بتاريخ األحد  7
  الرابط 2017سبتمبر19( الزراعة :وزير الزراعة طالب السيسي بإسناد استيراد القمح من الخارج للقوات المسلحة اليوم السابع  8
  الرابط 2017ديسبمر 14مصراوي بتاريخ  %0.05( قرار جديد لوزير الزراعة بالسماح باستيراد قمح مصاب باإلرجوت بنسبة  9

  الرابطأضرار تناول قمح ملوث بفطر اإلرجوت - 10
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ناتجة عن المرض في أكثر سوءًا ، ويزيد من متاعب مرضى الكلى والفشل الكلوي، كما تترسب السموم الفطرية ال
 (.11اكبد مما يؤثر على وظائف وكفاءة الكبد )

ونتج عن التصريح باستيراد القمح الملوث بفطر اإلرجوت التراجع عن قرارات سابقة والسماح لشحنات رفضت من 
 (.12وتفريغها في الصوامع كشحنة القمح الروسية التي تم السماح بتفريغها سفاجا)قبل بالدخول إلى الموانئ المصرية 

كما أصدرت الجهات المسئولة توجيهات بمعاملة القمح الملوث بعد استيراده بالتبخير، والتهوية، والغربلة، والنقاوة، 
المفترض أن تتم هذه العلميات  والغسيل"، ويتم تحميل تكاليف تلك العمليات على سعر القمح المستورد رغم أنه من

في بلد المنشأ، وان يتم توريد القمح خاليًا من المسببات المرضية تماما، وأن يتحمل تكاليفها المورد في بلده، وليس 
 ( .  13”)المستورد وليس في البلد المورد إليها الشحنات

اقتحمت القوات المسلحة سوق االستيراد وبعد تهيئة األجواء الستيراد القمح الملوث بفطر اإلرجوت رخيص الثمن، 
وهي مجموعات شركات إماراتية رائدة بمجال “عن طريق شركاء، يأتي على رأسهم "مجموعة الظاهرة القابضة 

األغذية والحبوب وصناعة األعالف ومضارب األرز، وتملكها باألساس اإلدارات الحكومية لإلمارات السبع المكونة 
 3الح أبو دنقل وهو من رجال األعمال الذين كانوا مقربين من نظام مبارك، لكنه بعد لدولة اإلمارات، وأيضًا ص

يوليو التصق بنظام السيسي وأصبح من كبار المتبرعين لصندوق تحيا مصر، ويتولى أبو دنقل إدارة شركة االتحاد 
، ومن شركاء الجيش ( 14للحبوب وهي شركة إماراتية أيضًا مالكها رجل أعمال إماراتي يدعى علوان عبدون )

ونظام السيسي أيضًا المهندس محمد عبد الفضيل صاحب شركة فينوس إنترناشونال وميدي ترينايم، الذي استورد 
قمحا روسيا لصالح الجيش تحت غطاء شركته الفرنسية، وسبق ذلك قيام نظام السيسي بتمهيد األرض، وإخالء 

خالل ضرب رجال األعمال بمجال السلع الغذائية والتموينية  الساحة للسيطرة على مجال استيراد القمح وذلك من
العامة مثل رفعت الجميل، ثم اإلطاحة بوزير التموين المحسوب على المخابرات أيًضا " خالد  المرتبطين بالمخابرات

 حنفي"، وأدت تلك الضربات لتقزيم حجمهم وتراجع نشاطهم لصالح الجيش.

                                  
 الرابط 2016سبتمبر14( تعرف على أضرار تناول المح المصاب بفطر اإلرجوت  11
  الرابط المصريون ورويترز 2018يونيو3( مصر تسمح باستيراد قمح ملوث بفطر أألإرجوت من روسيا  12
 الرابط 2016سبتمبر21مح البورصة بتاريخ فى واردات الق” زيرو إرجوت“( الحكومة تتراجع عن  13
  لرابطا 2016سبتمبر 11( اليوم السابع وزير الزراعة طالب السيسي بإسناد استيراد القمح للوقات المسلحة .. بتاريخ 14
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سناد استيراده للقوات المسلحة مع سعي الجيش الحتكار استيراد القمح، وهو ما ويالحظ أيضًا تزامن أزمة السكر وإ
 للدولة.يعني أن هناك خطة مدروسة للسيطرة على السلع االستراتيجية من قبل القيادة العسكرية 

 لبن األطفال:-4
وصل سعر ، فلكيةعلى غرار ما حدث في أزمة السكر تم تعطيش السوق فارتفعت أسعار لبن األطفال إلى أرقام 

علبة اللبن إلى خمسين وستين جنيهًا، بداًل من خمس إلى عشر جنيهات قبل األزمة، سبب االرتفاع الكبير في 
السعر وتعطيش السوق أزمة خطيرة على صحة األطفال، وكالعادة ظهر الجيش بدور الٌمَخلص الذي يقدم خدمات 

الجيش لسوق لبن األطفال المستورد عبر جهاز الخدمة  (، وكان اقتحام15للمواطنين وينقذهم من جشع التجار)
جنيها،  58إلى  30الوطنية التابع للقوات المسلحة تحت شعار "تحيا مصر" ، وتم بيع علبة اللبن بسعر يتراوح بين 

 عبر افتعال أزمة شبيهة بأزمة السكر وطالبت الوزارة في خطاب أرسلته لمديريات الرقابة على الصيدليات، بالتأكد
جنيها  30من البيع بالسعر الجديد، وضبط أي صيدلية تبيع بسعر مخالف، وإلغاء القرار السابق المحدد لسعر 

 (. 16للعبوة)

 استيراد الزيوت:-5
دخل الجيش مجال استيراد وتجارة الزيوت عبر طرح كميات كبيرة في األسواق حسبما أعلن صندوق " صندوق  

طن زيت عباد الشمس استوردتها القوات المسلحة من أوكرانيا وتم طرحها 500تحيا مصر"، وكانت أولى الكميات 
 (.17)2017فبراير 26بالمجمعات االستهالكية في 

( طن/عام، 300باإلضافة إلى إنشاء خط إنتاج وتعبئة زيت الزيتون البكر الممتاز )إكسترا فيرجن(، بطاقة تخزينية )
طن/ساعة شامل معمل تحاليل للعينات  2زيت الزيتون بطاقة إضافة خط إنتاج وتعبئة  2013وسبق ذلك في عام 

 (.18طن/عام )  600مع رفع الطاقة التخزينية إلى 

                                  
 الرابط 2017أبريل1( عودة أزمة لبن األطفال ..موقع صدى البلد بتاريخ 15
  لرابطا 2017يناير 10بتاريخ  21كيف يتاجر الجيش المصري في لبن األطفال عربي ( إبراهيم الطاهر 16
  " الرابط 2017فبراير 27بتاريخ  ( مصر العربية تحيا مصر".. زيت جديد بالمجمعات االستهالكية17
 الرابط( الشركة الوطنية للصناعات الغذائية الموقع الرسمي  18
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 إنتاج وتجارة اللحوم الحمراء والبيضاء: -6
محافظات البحيرة، والوادي الجديد، وأماكن متفرقة في يمتلك الجيش عدة مزارع لإلنتاج الحيواني والداجني في 

الصحراء الغربية، وتوسعت القوات المسلحة في السنوات األخيرة في إنشاء مزارع جديدة في الدلتا والوادي، من 
 (.19) 2016ألف رأس في العاشر من ديسمبر 100ابرزها مزرعة إلنتاج اللحوم في كفر الشيخ بطاقة 

 (.20) 2017راعة والجيش بإنتاج مليون رأس ماشية في الثالث عشر من يناير كما كلف السيسي الز  -
أعلن السيسي إنشاء القوات المسلحة لمزارع كبرى في مجال اإلنتاج  2017وفي الثامن عشر من نوفمبر عام  -

رية الحيواني، مضيفًا أن الجيش المصري يعمل على المساهمة في خطة التنمية الخاصة بالقوات المسلحة المص
 ( .21كذراع أخرى لصالح التنمية في مصر )

كما اتجه الجيش لالستيراد مؤخرا عبر مصدرين أوروبيين تعاقدوا مع القوات المسلحة لتصدير اللحوم األيرلندية  -
رخيصة السعر، عبر إسبانيا، رغم ما يشكله ذلك من مخاطر أو كوارث على صحة المصريين، ألن العجول 

سنوات وهو العمر القابل لإلصابة بمرض جنون البقر المستوطن في إيرلندا "البلد 4و3ها بين المستوردة تتراوح أعمار 
الموردة للجيش المصري"، ولذلك تم استخدام أسبانيا كمحطة ترانزيت لتلك الشحنات واالدعاء أنها من إنتاج أسبانيا 

تصدره ، بل هي تستورد اللحوم من الخارج  بالمخالفة للحقيقة ،حيث ال تمتلك أسبانيا فائضًا في إنتاج اللحوم لكي
(22. ) 
جنيهًا" تسببت في وفاة سبعة مواطنين بمدينة  20اتبع ذلك استيراد الجيش دواجن رخيصة الثمن "ثمن الكيلو  -

القنطرة، وعندما بدأـت النيابة العامة التحقيق في البالغات المقدمة إليها منعهم الجيش واحتجز عدد من جنود 
أعضاء فريق التحقيق " وفد النيابة العامة ومأمور القسم وأفراد شرطة"، بعد تواجدهم بمقر الثالجة  وضباط الجيش

" ثالجة "العبور" التي تقع بطريق القاهرة بلبيس الصحراوي " للتحقيق بشأن وجود الدجاج المجمد "رخيص الثمن" 
 ( .24(، و)23ن)الذي تخطى حاجز تاريخ الصالحية ومحظور استخدامه في طعام اآلدميي

                                  
  الرابط 2016ديسمبر  10( أكبر مشروع لإلنتاج الحيواني بكفر الشيخ األهرام بتاريخ 19
  لمليون رأس ماشية البوابة نيوزالسيسي" يكلف الجيش و"الزراعة" بـ"ا "الرابط 7201يناير13( بتاريخ 20 

  الرابط 2017نوفمبر 18( السيسي :قريبًا افتتاح مزارع إنتاج حيواني ومجازر طبقًا للمواصفات العالمية ..األهرام بتاريخ21
  الرابط 2017مارس 13( الجيش المصري يسيطر على االقتصاد إنتاجًا واستيرادا وبيعًا. العربي الجديد بتاريخ 22
   الرابط.. 2018فبراير 3ن طريق الجيش ..بوابة القليوبية بتاريخ ( الدواجن الفاسدة تم استيرادها ع23
   لرابط صحيفة الشعب ..ا الرابط 2018فبراير 12الجيش يمنع النيابة من لتحقيق في الدجاج الفاسد ويحتجز فريق التحقيق موقع البوابة نيوز بتاريخ ( 24
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https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/3/12/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/3/12/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7
file:///H:/Arabic/تقارير/تقارير%20اقتصادية/مصطفي%20إبراهيم/الإمبراطورية%20الاقتصادية%20للجيش%20المصري%20الجزء%20الثاني/الدواجن%20الفاسدة%20المنتشرة%20بالأسواق%20تم%20استيرادها%20بمعرفة
file:///H:/Arabic/تقارير/تقارير%20اقتصادية/مصطفي%20إبراهيم/الإمبراطورية%20الاقتصادية%20للجيش%20المصري%20الجزء%20الثاني/الدواجن%20الفاسدة%20المنتشرة%20بالأسواق%20تم%20استيرادها%20بمعرفة
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-1087234
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-1087234
http://www.elshaab.org/news/284445/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2-%D9%88%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://www.elshaab.org/news/284445/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2-%D9%88%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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وتأتي خطورة اقتحام الجيش لمجال الثروة الداجنة لكون الصناعة تحقق االكتفاء الذاتي في بعض األعوام وتغطي  -
بجملة إنتاج سنوي تزيد  2016من الطلب المحلي في أعوام أخرى، حسب بيان وزارة الزراعة الصادر عام 90%

يراد عبر وسطاء جدد " ممثلين في شركات الجيش" يهدد ( ،ما يعني أن اإلفراط في االست 25ألف طن) 850على 
 الصناعة المحلية .

 ـ في مجال االستزراع السمكي:7
رغم أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هي الجهة الحكومية الوحيدة، التي تختص قانوًنا بتنمية الثروة السمكية  

اطق الصيد والمزارع السمكية بالمسطحات المائية وتأسيس ، وكذا تنظيم استغالل من1983في مصر منذ إنشائها في 
شركات قطاع عام متخصصة في الثروة السمكية وإبداء الرأي في كل المشروعات العامة، التي يترتب عليها اقتطاع 

اء (، وكذلك فإن الهيئة هي المختصة وحدها طبقًا للقانون بتقديم الخبرة الفنية وإبد26أجزاء من المسطحات المائية)
المشورة وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى االقتصادية وتصميمات المشروعات المتصلة بالثروة السمكية 
والتصنيع السمكي، ولديها خبراء وضعوا مصر في المركز األول على مستوى القارة األفريقية، والثامن على مستوى 

ألف طن في المياه العذبة ، بينما تنتج  50غ نحو مليون والعالم في مجال االستزراع السمكي ، بإجمالي إنتاج يبل
( فيما تشير تقديرات أخرى حديثة 27ألف طن) 300البحيرات الشمالية "البردويل والمنزلة وإدكو والبرلس ومريوط"، 

 (28الى وصول إجمالي إنتاج االستزراع السمكي إلى مليون وثمانمائة ألف طن، )
أي ذريعة قانونية تخوله اإلشراف على مشروعات االستزراع السمكي  ورغم أن الجيش المصري ليست له  -

والبحيرات أو تشغيلها وإدارتها، فقد أعلن السيسي اقتحام مجال االستزراع السمكي بزعم توظيف الشباب، وبالتزامن 
سيس شركة مع إعالن السيسي عن مشاريع االستزراع السمكي، أعلنت القوات المسلحة ألول مرة في تاريخها عن تأ

لالستزراع السمكي، وليس لتنمية الثروة السمكية، وأسمتها "الشركة الوطنية لالستزراع السمكي واألحياء المائية" في 
 ، وبرأسمال مبدئي مليار جنيه، برئاسة اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية أثناء ثورة يناير. 2015يناير 

                                  
  الرابط 2016أكتوبر 26اليوم السابع بتاريح %80( الزراعة حققنا اكتفاء ذاتيًا في الدواجن بنسبة25
 الرابط 2017مايو6( محمد صالح كيف دمر السيسي الثروة السمكية لصالح الجيش موقع الحرية والعدالة بتاريخ 26
 الرابط 2017يناير23( د. عبد التواب بركات السيسي يدمر الثروة السمكية العربي الجديد بتاريخ27
  الرابط 2018يناير30( عز النوبي، ألول مرة إنتاج مصر من األسماك يرتفع غلى مليون وثمانمائة ألف طن اليوم السابع بتاريخ 28

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.youm7.com/story/2016/10/26/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-90-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86-%D9%88%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%AC-8/2938396
https://www.youm7.com/story/2016/10/26/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-90-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86-%D9%88%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%AC-8/2938396
http://fj-p.net/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7/
http://fj-p.net/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7/
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/1/23/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/1/23/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9-1
https://www.youm7.com/story/2018/1/30/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%84%D9%801-8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86/3624261
https://www.youm7.com/story/2018/1/30/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%84%D9%801-8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86/3624261
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ستزراع السمكي شرق قناة السويس، رغم تأكيد رئيس هيئة الثروة السمكية الشركة المذكورة استولت على مشاريع اال -
أن الهيئة هي الجهة الحكومية المشرفة عليه بقرار من هيئة قناة السويس، والحوار  2014سبتمبر/أيلول  16يوم 

كما قام السيسي  منشور على الصفحة الرسمية للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على مواقع التواصل االجتماعي
بنزع ملكية مناطق االستزراع السمكي التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية شرق مدينة بورسعيد، ومساحتها 

 (.29ألف فدان، إلى الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة ) 23
مية الثروة السمكية في إدارة الشركة التابعة للقوات المسلحة استولت، أيضًا على اختصاصات الهيئة العامة لتن -

 بحيرة البرلس والبردويل وناصر، بمعرفة السيسي طبعا، وعينت لواءات عسكرية كمديرين تنفيذين لهذه البحيرات.
بمجرد إعالن القوات المسلحة عن إنشاء الشركة الوطنية لالستزراع السمكي، تعرضت الهيئة العامة لتنمية الثروة  -

كومة بتجفيف مواردها المالية، فخفضت وزارة التخطيط ميزانيتها في الخطة االستثمارية من السمكية لمؤامرة من الح
مليون جنيه  38، ثم إلى 2016/2015مليونًا في موازنة  120إلى  2015/2014مليون جنيه في موازنة  160

 .مليونا بخطة الموازنة الجديدة 438في موازنة العام الحالي، على الرغم من طلب الهيئة 
النظام قام كذلك بإلغاء الصندوق القومي لدعم إمكانيات هيئة الثروة السمكية، والذي كان المفتاح السحري الذي  -

، تخفيض 2016يونيو  25يساعدها في ممارسة عملها، حسب تصريح رئيس الهيئة في جريدة "األهرام" بتاريخ 
لبا على تنمية المصايد وإنتاج الصيادين. ويالحظ المخصصات المالية للهيئة أصاب أداءها بالشلل، مما انعكس س

 ، بالتزامن مع توسع القوات المسلحة في نشاط االستزراع السمكي.2015أن إلغاء الصندوق تم نهاية 
الهيئة من مقرها اإلداري واإلرشادي ومعاملها المتخصصة األكثر من ذلك هو إصدار مجلس الوزراء قرارا بحرمان  -

، بالرغم من أن 2016لسنة  2580بمدينة القاهرة الجديدة، ونقل تبعيته وملكيته إلى وزارة التنمية المحلية بقرار رقم 
مية الثروة إنشاءه تم من ميزانية هيئة الثروة السمكية مما يعني أن النظام يخطط بجدية إللغاء الهيئة العامة لتن

 السمكية في المستقبل القريب، وتصفيتها لصالح الشركة الوطنية لالستزراع السمكي التابعة للقوات المسلحة.
كما أصدر السيسي العديد من القرارات لتخصيص آالف األفدنة للقوات المسلحة الستغاللها في المزارع السمكية في 

 أماكن كثيرة، منها:

                                  
 الرابط 2015سبتمبر 10سيطرة عسكرية على الثروة السمكية العربي الجديد بتاريخ 2-2( إبراهيم صالح إمبراطورية الجيش المصري 29

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.alaraby.co.uk/investigations/2015/9/10/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-2-2-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/investigations/2015/9/10/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-2-2-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9
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فداًن من 4100، الذي أصدره السيسي بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 2016لسنة  270القرار رقم  -
األراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة بمنطقة بركة غليون بكفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة 

رب حمدي الوطنية بالقوات المسلحة الستخدامها في مشروعات االستزراع السمكي، وحسب تصريحات اللواء أركان ح
حوض  453بدين، رئيس الشركة الوطنية لالستزراع السمكي، فإن مشروع االستزراع السمكي ببركة غليون يضم 

حضانا لتحضين الزريعة ورعاية األسماك، كما أن المشروع به معمل للتفريخ،  186سمك بحري، كما يوجد أيضا 
مليار وحدة  2و” البوري ، الوقار، الدنيس، القاروص” مليونا من األسماك البحرية  20بمعدل ” الزريعة ” إلنتاج 

 ( .30جمبري )
ألف فدان"، إلى مشاريع  27، بضم مزرعة بركة غليون كاملة" 2017عقب ذلك أوصى السيسي في ديسمبر  -

 (.31، )2017ديسمبر  27القوات المسلحة، بحسب ما أعلنته صحيفة األهرام الحكومية في 
فدان من األراضي المملوكة للدولة ملكية  107.55عادة تخصيص مساحة بإ 2016لسنة  332القرار رقم  -

خاصة بجهة مثلث الديبة غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الستخدامها في مشروعات 
 (.32لالستزراع السمكي)

ارع واصبح يورد أدى كل ما سبق إلى سيطرة الجيش أو استحواذه على النصيب األكبر في سوق تجارة أسماك المز 
 (. 33الكم األكبر من األسماك إلى تجار الجملة في سوق العبور وغيره من األسواق المصرية )

 ـ في مجال اإلنتاج الزراعي والصناعات الغذائية:8
صلصة طماطم “مصانع إلنتاج  7يمتلك جهاز مشروعات الخدمة المدنية شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 

، وشركة كوين إلنتاج المكرونة، إضافة إلى قطاع ”البصل المجفف –أعالف الماشية واألسماك  –ان منتجات ألب –
األمن الغذائي الذي يمتلك عدًدا كبيًرا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن إضافة إلى وحدات إنتاج األلبان 

 ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

                                  
  الرابط عن إمبراطورية الجيش المصري االقتصادية موقع السفر العربيكل ما نعرفه ( 30
 الرابط 2018فبراير27( عبد التواب بركات باألرقام مهننة الصيد مهددة في عصر السيسي العربي الجديد بتاريخ  31
معلومات أولية ..العسكر وترسيخ الهيمنة االقتصادية على الثروات المصرية المعهد المصري للدراسات االستراتيجية ( د. أحمد ذكر هللا مشروع بركة غليون: 32

  الرابط 2017ديسمبر 7واالقتصادية بتاريخ 
  الرابط 2015ديسمبر 10سيطرة عسكرية على الثروة السمكية العربي الجديد بتاريخ  2-2( إبراهيم صالح إمبراطورية الجيش 33
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Page 10 of 
21 

 

 
 

  

 

 
 

www.eipss-eg.org 

August 29, 2018 

مجال استصالح األراضي عن طريق الشركة الوطنية الستصالح األراضي في كما يستثمر الجيش المصري 
جهاز مشروعات أراضي القوات “، باإلضافة إلى ”التي تعمل في مجال الزراعة واإلنتاج الحيواني في شرق العوينات

 (. 34)من إجمالي مساحة األراضي في مصر  %90، وغيرها من أجهزة القوات المسلحة المالكة ألكثر من ”المسلحة
 ( : 35باإلضافة إلى عدة شركات تعمل في المجال الغذائي أبرزها) -
خط إنتـاج، ومـساحـة المصـانع  18مصانع في محافظات مختلفة، وتضم  9شركة مكرونة كوين التي تمتلك  -أ

 .ألف طن من المكرونة سنوًيا 150؛ وتنتج الشركة ما ال يقل عن 2م 22500أقـلها 
غل إنتاج البيض، واللحوم البيضاء لصالح القـوات المسلحة مع طرح الفائض للقطاع مجمع إنتاج البيض، ويش-ب  

 .المدني بأسعار تقول القوات المسلحة أنها مناسبة
مليون بيضة في السنة، ويوجد بالمجمع  120وحدات إنتاجية تنتج عدد  4وتبلغ الطاقة اإلنتاجية لقيادة المجمع 
 ( 36) .ألف طن في السنة 20 مصنع إلنتاج األعالف الداجنة بطاقة

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية، ومقرها مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، وتستغل الشركة شجر الزيتون  -ج 
وتملك ” المربات، والعصائر، وصلصة الطماطم، وزيت الزيتون “مصانع إلنتاج  4في الصحراء والفاكهة، وتضم 

  .( 37ي على أشجار الزيتون )فدان تحتو  120الشركة مزرعة بمساحة 
 ”صافي“شركة مياه  -د 
 منفذ بيع في القاهرة الكبرى  24مصانـع، ولديها  3تعمل في إنتاج وتعبئة المياه المعدنية، وزيت الزيتون، وتضـم  
آالف فدان تعتمد في زراعتها على مياه  10تقع في منطقة وادي الشيح بأسيوط؛ وتضم  مزرعة وادي الشيح:-ه

مزرعة أغنام،  2ويزرع فيها )مانجو، برتقال، خوخ، مشمش، رمان، ليمون، عنب(، وبها مزرعة جاموس، و النيل،
 ومنحل عسل؛ كما تضم وحدات سكنية عائلية ألفراد القوات المسلحة.

                                  
 
  الرابط 2014نوفمبر 4( ماهي الشركات التي يمتلكها الجيش في مصر؟ ساسة بوست بتاريخ 34
 الرابط ( كل ما نعرفه عن إمبراطورية الجيش المصري االقتصادي موقع السفير العربي 35)

  الرابطلقوات المسلحة الخدمة الوطنية ل ( الموقع الرسمي لجهاز مشروعات36
  الرابط( الشركة الوطنية للصناعات الغذائية 37
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األبيض وتضم هذه الشركة مصنعين إلنتاج الجبن  شركة مصر العليا للتصنيع الزراعي واستصالح األراضي : -و
آالف طن من الجبن في العام الواحد. كما تضم مصنعين  3بطاقة إنتاج نحو ” أسيوط، سوهاج“في محافظات 

طن في العام الواحد.  2400إلنتاج صلصة الطماطم بمحافظتي سوهاج والوادي الجديد، وينتجان ما ال يقل عن 
 20في أسيوط وسوهاج بطاقة إنتاج نحو ” يالعلف الحيواني، والداجني، والسمك“وتضم الشركة مصنعين إلنتاج 

طن في العام. وتوجد مزرعة ماشية إلنتاج  1100ألف طن. كما تضم مصنع لتجفيف البصل بالوادى الجديد بطاقة 
 400األلبان بمنطقة عرب العوامر، محافظة أسيوط، تابعة للشركة ذاتها، وتقدر القوات المسلحة طاقة المزرعة ب

  .رأس أبقار حالب
 الشركة الوطنية الستصالح وزراعة األراضي الصحراوية -ز
ألف فدان من األراضي الصحراوية  110تقع بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد وتستغل الشركة زراعة  

 30مزارع أبقار تسمين، و 5مزرعة أغنام، و 15كما تضم ”. القمح والشعير والذرة“لصالحها وتركز على زراعة 
وحدة سكنية مخصصة ألفراد القوات المسلحة، وشاركت إلى جانب  612نتاج عسل النحل. وتمتلك الشركة منحل إل

 القطاعات االقتصادية للجيش فيما سمي باستصالح المليون فدان.
بغرض توفير طرق النقل المبرد  2015كذلك الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات التي تم أنشاؤها عام  -ح

 للبضائع.
 : نيًا: قطاع االتصاالتثا
عالقة الجيش أو نفوذه باالتصاالت يمتد لعصر مبارك، وكان يوجد صراع حول هذا القطاع مع المخابرات  -أ

العامة، وحدث أثناء وساطة مجدي راسخ صهر مبارك للشركة اإلماراتية التي ستنشئ شبكة المحمول الثالثة اتصاالت 
وقتها بأن عمر سليمان يخبره بضرورة التنسيق مع الجيش ليلتقي مصر فوجئ وزير االستثمار المختص بالملف 

مليون دوالر أودعت 50مليون دوالر خفضت فيما بعد بوساطة مبارك إلى 200رشيد بالمشير طنطاوي الذي طلب 
 (.38)1992ضمن وديعة القوات المسلحة التي بدأ تكوينها منذ حرب الخليج عام 

ن عن كيان جديد للبنية التحتية لالتصاالت في مصر، وبعد ذلك تم اإلعال 2014عقب تولي السيسي عام  -ب
بأيام أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة وزير االتصاالت حينها المهندس عاطف حلمي بهدف وضع 

                                  
  الرابط 2017يناير 30بوست بتاريخ جنراالت الذهب سادسًا قطاع االتصاالت، نون  -( 38
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اسية خطوات إنشاء ذلك الكيان، وحدد له اختصاصه بإنشاء ومد الكابالت وشبكات الفايبر وكل ما يتعلق بالبنية األس
المحلية لالتصاالت بطول الجمهورية وعرضها، ثم بيع تلك الخدمات لشركات االتصاالت العاملة، ما عنى سيطرته 

من الكيان أو  %30على رئتي أحد أهم األسواق شديدة الربحية بالداخل المصري، واعلن عن استحواذ الجيش على 
ة لالتصاالت، وبعد ذلك بشهور تعديالت موسعة على مسودة الشركة الجديدة وتسميتها الشركة الوطنية للبنية التحتي

من  %60وزارة حلمي، ألغى بموجبها الجيش معظم ما ورد في المسودة، ورفع حصته في التعديالت لتصل إلى 
لجهات حكومية تحددها وزارة الدفاع أيضا، مع منح شركات االتصاالت المحمولة  %20أسهم المشروع المستقبلي، و

 ( .39الباقية فقط ) %20الـ لثالثة "فودافون وموبينيل واتصاالت" ة االمحّلي
تضمنت التعديالت أيضًا عدم امتالك ثالثي اتصاالت المحمول أو "الشركة المصرية" أي حقوق ملكية -ج 

باألصول، واقتصار مد وإنشاء كابالت االتصاالت على شركات الجيش فقط، وتعيين لواء من القوات المسلحة رئيسا 
جلس إدارة الشركة، ومنع االستفادة من أراضي القوات المسلحة في مّد وإنشاء الكابالت إال بشروط معينة، وبمقابل لم

 (.40مادي تحّدده وتحّصله وزارة الدفاع )
،  2016عندما بدأ طرح إنشاء رخصة رابعة للمحمول ودخول الجيل الرابع من إنترنت المحمول لمصر عام  -د 

الشركة الرابعة بداًل من أن تحصل المصرية لالتصاالت على الرخصة الرابعة التي تقع بدائرة سعى الجيش لتأسيس 
نفوذ المخابرات، كما يضمن الجيش امتالك خطوط اإلنتاج لتصنيع األجهزة التي تستقبل إنترنت الجيل الرابع والشق 

باسمه " ويسيطر الجيش اآلخر عن طريق شركة وسيطة هي سيكو "الذي تم طرح جهاز هاتف محمول مصري 
على العملية بكاملها كذلك، متزامًنا مع ما سبق قبيل إطالق مؤتمر آي تي سي بمصر نهاية العام الماضي طرح 
السيسي إنشاء قاعدة بيانات متكاملة واحدة تشمل جميع مؤسسات الدولة وتعامالت المواطنين معها تكون تحت 

 رأسها الجيش. إشراف الرئاسة والجهات المعنية والتي على
 ثالثًا: مجاالت الصناعة الكيماوية والتعدين:

الذي تندرج تحته عدد من الشركات  –يمتلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ممثاًل في قطاع التعدين  -أ
معظم المناجم التعدينية في البالد مثل مناجم الجبس والمنجنيز والرمل الزجاجي والَطفل والزلط، إضافة  –الصغيرة 

 التي تعد أحد أكبر شركات إنتاج المياه في مصر.” صافي“الشركة الوطنية للمياه  إلى

                                  
  الرابط( المصرية لالتصاالت.. خطة حكومة السيسي البتالع سوق الشبكات الجزيرة 39
 ( المصدر السابق 40
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تأسست “الشركة المصرية للرمال السوداء: يوضح موقع هذه الشركة التابعة لجهاز القوات المسلحة أنها -ب  
لالستثمار والمناطق الحرة كشركة الصادرة من الهيئة العامة  15/2/2016( بتاريخ 769بموجب شهادة رقم )

تركيز وفصل المعادن االقتصادية المتواجدة في خام الرمال السوداء “مساهمة مصرية وأن الهدف من إنشاء الشركة 
الشاطئية ورواسب الوديان، وإعداد وتجهيز المعادن االقتصادية وعمل القيمة المضافة لتلك المعادن بغرض 

جهاز مشروعات “ية وبيع الفائض للسوق الخارجي، والمساهمين في الشركة هم: استخدامها في الصناعات المحل
الخدمة الوطنية، هيئة المواد النووية، محافظة كفـر الشيـخ، بنــــــك االستثمار القومي، الشركة المصرية للثروات 

 التعدينية.
 –المنظفات األسمدة “يات الوسيطة في مجال البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة توجد شركة النصر للكيماو -ج

يتواجد قطاع التعدين الخاص  .، وشركة العريش لألسمنت وشركة إنتاج المشمعات البالستيك”مكافحات الحشرات
بينتونيت، رمل زجاجي، كاولين “بالقوات المسلحة في مدينة نصر ويعمل في مواد البناء والصناعة، ويستخرج خامة 

 .”ت، طفلةرملي، البايت، زلط، دولومي
 وتنتج العديد من المنتجات البترولية.« وطنية»إضافة إلى الشركة الوطنية للبترول التي تدير محطات بنزين -د 

 رابعًا: قطاع المقاوالت والبنية التحتية:
يسيطر الجيش على المعونات الخليجية التي تمنح لمصر لتمويل البنية التحتية والمشروعات العمالقة  -أ

" بأن مسئولين من األمارات بحثوا، 2014اهر عبد هللا رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة "عام وصرح اللواء ط
إقامة مشروعات عقب عزل مرسي إنها ستتم بالتعاون مع الجيش، تتمثل في بناء عيادات ومدارس ووحدات سكنية، 

الص. األمارات أول ما جت قالت وأضاف اللواء عبد هللا في مقابلة مع رويترز "دخول الجيش ده من األول خ
هندخل بس من خالل القوات المسلحة، سأدعم الشعب المصري من خالل القوات المسلحة. يعني لو الشعب عايز 

 (.41مستشفى يبقى القوات المسلحة اللي تبنيها )
التوريدات تتنافس شركتان كبيرتان تابعتان لجهاز الخدمة الوطنية هما الشركة الوطنية للمقاوالت العامة و  -ب

 والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة األسد من سوق اإلنشاءات في مصر.

                                  
  الرابط 2014مارس 28يسيطر على مساعدات الخليج للبالد نون بوست بتاريخ  -ال الحكومة-( الجيش المصري 41
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، قال مدير الهيئة الهندسية 2014إضافة إلى إسناد العديد من المشروعات للهيئة الهندسية، ففي مايو  -ج
ام ونصف الماضيين، تشمل قائمة هذه مشروًعا استراتيجًيا وخدمًيا في الع 473للقوات المسلحة إن الجيش نّفذ 

المشروعات بناء الطرق والجسور والموانئ، وترميم المستشفيات والمدارس ومراكز الشباب، ومّد أنابيب المياه، وبناء 
 محطات تحلية المياه.

، 2016لسنة  57الجديدة بعدما أصدر السيسي القرار رقم تتولى األجهزة االقتصادية في الجيش إنشاء العاصمة  -د
فداًنا من األراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس للجيش؛ وهي  645ألًفا و 16الذي بموجبه تم تخصيص 

مليار دوالر،  300أراضي العاصمة اإلدارية الجديدة وتجمع زايد العمراني، ومن المتوقع أن تتكلف العاصمة الجديدة 
 ( .42عتبر العاصمة الجديدة ملكًا خالصًا للجيش المصري بموجب القرار الرئاسي السابق ذكره )وت
إضافة إلى الشركة الوطنية للمقاوالت العامة والتوريدات ومقرها منطقة الماظه، وتتخصص في أعمال المقاوالت -ه 

التركيبات الميكانيكية والكهربائية واألعمال العامة والتوريدات واإلنشاءات وأعمال المرافق والطرق والصيانة وأعمال 
المساحية ونسف وتطهير األلغام، وقد نفذت الشركة عدًدا من المدارس، ومراكز الشباب، وحمامات سباحة، والوحدات 

 .الصحية وتطوير إستادات كرة القدم
طريق “عدًدا من الطرق مثل في مجال الطرق: تنشط الشركة الوطنية إلنشاء وتنمية وإدارة الطرق التي أنشأت  -و 

 .”أسيوط الغربي –القاهرة العين السخنة، حلوان الكريمات 
من الكباري واألنفاق بتكلفة  27صدر قرار في عصر حكومة حازم الببالوي، بضم أعمال صيانة لـ  2014وفي 

 .( 43مليار جنيه، يتم تنفيذها من خالل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ) 4.47إجمالية تبلغ 
 .طريًقا لصالح وزارة الدفاع 21بتخصيص  2016لسنة  233، أصدر السيسي القرار رقم 2016وفي يونيو 

إضافة إلى مزاحمة القطاع الخاص والعام في إنتاج األسمنت وذلك من خالل إنشاء الجيش لعدة مصانع  -ز 
، ويعتبر مصنع إسمنت  2018س إلنتاج األسمنت كان آخرها مصنع بني سويف لألسمنت، وتم افتتاحه شهر مار 

خطوط إلنتاج اإلسمنت، و قامت القوات المسلحة  6بني سويف، أكبر مصانع اإلسمنت في مصر، حيث تم إنشاء 
سنوات، ولم يحدث أن تم بناء هذا العدد من خطوط اإلنتاج، في وقت واحد،  4شهًرا فقط، بدال من  18بإنشائه في 

                                  
 كل ما نعرفه عن إمبراطورية الجيش االقتصادية مصدر سابق  -( 42
 ( المصدر السابق 43
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يبدأ اإلنشاء لخط أو خطين، وتتم التوسعة بإضافة باقي الخطوط على مدار ألي مصنع في العالم، والمعتاد أن 
مليون طن 13آالف طن يوميا، لعدة أنواع من اإلسمنت، بطافة سنوية تبلغ  6سنوات طويلة، وسينتج المصنع 

 (.44سنويا )
المسلحة الذي وقد حذر الخبراء من انهيار سوق األسمنت وتهديد الصناعة بسبب ذلك المصنع الجديد للقوات 

فقط من الطاقة  %72سيغطي الزيادة في إجمالي الطلب، خالل العامين الحالي والمقبل، الن زيادة الطلب تعادل 
 (.45نتاجية وهي النسبة التي سيضيفها المصنع الجديد )إلا

ية " الحالي" اقتحم الجيش أيضًا مجال تصنيع حديد التسليح حسبما صرح اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندس-ح
 (.46مليون طن سنويا )2الذي كشف عن بدء إنتاج الجيش للحديد والبدء بإنتاج 

أنشطة متصلة باإلنشاءات والمعمار والسياحة  ”كوين سرفيس“كما تمارس شركة النصر للخدمات والصيانة -ط
منشـآت، كما تدير الشركة وتعمل الشركة في خدمات األمن والحراسة والنظافة والتطهير وصيانة المعدات وال أيضا،

مجموعة من الفنادق والقرى السياحية والبوفيهات والجراحات والساحات الرياضية، وتنشط في التوريدات العمومية، 
 (.47) %75وصيانة السيارات، ويستحوذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة عليها بنسبة 

 خامسًا: قطاع الصحة:
مستلزمات والصناعات الطبية وذلك عبر شراء المستلزمات الطبية بصورة مجمعة، وهو ما اقتحم الجيش لمجال ال

(، 48تزامن مع تعاقد المؤسسة العسكرية مع المنشآت الصحية الحكومية لتوريد تلك المستلزمات لها باألمر المباشر)
، للتعاقد مع اإلدارة 2016و يوني 23كما وجه المجلس األعلى للجامعات، خطابًا إلى رئيس جامعة المنصورة، في 

العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، على توريد ما تحتاج له المستشفيات الجامعية من أدوية وتجهيزات 

                                  
  الرابط 2018فبراير 7الكشف عن أكبر مصنع إسمنت أنشأه الجيش المصري في زمن قياسي روسيا اليوم بتاريخ  -(  44
  الرابط 2018مارس 17( د.أحمد ذكرهللا .. مصر: أزمة االسمنت وهيمنة العسكر ..المعهد المصري للدراسات، 45
  الرابط  2018فبراير 8مليون طن سنويًا المصري اليوم بتاريخ 2كامل الوزير :الجيش يبدأ إنتاج الحديد بطاقة (  46
 ر السابق ( المصد47
 الرابط 2017يوليو  26التحرير بتاريخ « لصالح المواطن»( الجيش يسيطر على سوق المستلزمات الطبية باألمر المباشر.. والصحة:  48
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( ، وذكر خبراء ما قامت به المؤسسة العسكرية والمجلس األعلى للجامعات، يعد "بمثابة 49ومستلزمات طبية ، )
 (. 50لزمات الطبية حسبما أفاد العاملون في قطاع المستلزمات الطبية )تدمير وتهديد لمستقبل شركات المست

كما يتولى عدة لواءات مناصب قيادية في وزارة الصحة أبرزهم عدة مساعدين للوزير كاللواء دكتور هشام عبد 
ت مناقصات الرؤوف واللواء دكتور سيد الشاهد وهما في الحقيقة بصالحيات وزير، ومن خالل هؤالء المساعدين ُأسند

مستشفيات الجامعة من األدوية إلى القوات المسلحة، واستكمال تجهيز مستشفياتها! وأعقب ذلك قرار بإسناد جميع 
 !(51مستلزمات مستشفيات وزارة الصحة للقوات المسلحة وليس المستشفيات الجامعية فحسب )

لتابعة لإلسالم الحركي وتحديًدا المرتبط وعن طريق مساعدي الوزير حدثت أيضًا عملية تصفية المؤسسات الطبية ا 
باإلخوان، كما اعلن وزير اإلنتاج الحربي اللواء محمد العصار إنشاء مصنع إلنتاج لقاحات األورام و السرطان 
بالتعاون مع وزارة الصحة، وتزامن مع ذلك اجتماع عميد طبيب متخصص باألورام بمستشفى المعادي العسكري 

رئيس قسم األورام وأمراض الدم بمستشفى المعادي العسكري بمندوبي توزيع أدوية األورام وهو الدكتور محمد خلف 
وأعلمهم أنه من اآلن سيتولى هو اإلشراف على جميع مناقصات أدوية األورام أو أنه هو من أسند إليه الجيش تلك 

 .(52المهمة)
 سادسًا: القطاع العقاري وعالقته بالصناعة: 

األراضي أحد أهم القطاعات التي يهمين عليها الجيش، وقانوًنا فإن جميع األراضي يعد القطاع العقاري و  -أ
العامة غير المملوكة أو المخصصة إلحدى الهيئات تخضع لوالية الجيش ، ومن ثم يتخلى الجيش عما يريد من 

عن األراضي يتم مقابل تلك األراضي ويمنحها لجهاز األراضي بوزارة اإلسكان أو الهيئة العامة لالستثمار، والتخلي 
 ( .53دفع عموالت للجيش ولقياداته، وهو ما يصفه الخبراء بأسلوب الجباية )

عند رفض أي رجل أعمال التعامل بأسلوب الجباية تتم محاربته وتقزيمه وهو ما حدث مع معتز األلفي  -ب
عدة عقوبات أهمها صاحب مجموعة شركة أمريكانا، الذي رفض التبرع لصندوق تحيا مصر، ففرض الجيش عليه 

                                  
 الرابط 2017أكتوبر 6الوفد بتاريخ « الصحة»( هدى بحر القوات المسلحة تطرح أضخم مناقصة للمستلزمات الطبية بالتعاون مع  49
 الرابط 2016نوفمبر 18هل تمتد سيطرة الجيش بمصر للمستشفيات والمستلزمات الطبية؟ العربي الجديد بتاريخ ( محمد سندباد،  50
  الرابط 2017يناير28نون بوست بتاريخ ( جنراالت الذهب، هل أتاك حديث عساكر االقتصاد في مصر؟ )ثانًيا قطاع الصحة(  51
 ( المصدر السابق 52
  الرابط 2017يناير28( جنراالت الذهب.. هل أتاك حديث عساكر االقتصاد في مصر؟ )ثالثًا قطاع الصناعة( نون بوست بتاريخ 53
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مجموعة الخرافي من مشروع قرية مرسى علم السياحية ودخول شركة أبراج كابيتال المصرية وتخارج أمريكانا  تخارج
من السوق المصري " للعلم تعد مجموعة الخرافي هي أكبر شريك لمشاريع وزارة وهيئة اإلنتاج الحربي مثل إنتاج 

بي ولوحي وغيره"، مع الوضع في الحسبان أن الجيش في اشتباكه مع رجال بطاقات ذكية وإنتاج أجهزة حاسوب مكت
 األعمال يعمل على الشراكة مع رأس المال الكبير وتقزيمه بنفس الوقت وهو ما حدث مثاًل مع صالح دياب.

لدخول كلف السيسي اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بدراسة إقامة مصنع جديد للحديد والصلب أو ا -ج 
( ، ، أعقب ذلك اجتماع ممثلي غرفة الصناعات الهندسية مع اللواء العصار في نهايات 54في شراكة مع مستثمرين)

لبحث تسوية أو تفاوض على احتكار الجيش للمشاريع الصناعية سواء خالل دور الدكتورة عبلة عبد اللطيف  2016
مركزي ورئيسة مركز تحديث الصناعات " أو من خالل مستشارة السيسي وعضو لجنة السياسات المالية بالبنك ال

( وعقب ذلك أنشأ الجيش مجمع حديد صلب مصر الذي  55دخول الجيش في مجال إنتاج وصناعة الصلب ، )
 ( .56يدخل في العديد من الصناعات )

بإحياء شركة النصر للسيارات باالعتماد على عقب ذلك اعلن عن دخول الجيش في محال تصنيع السيارات -د
 (.57شراكات من داخل غرفة الصناعات الهندسية "المهندس أحمد فكري عبد الوهاب)

يمتلك الجيش عدة مصانع لألسمنت والحديد" كمجمع صلب مصر الذي سبقت اإلشارة إليه "، ويتولى الوساطة -ه
يفعل مع شركة أسمنت سيناء المملوكة لرجل األعمال حسن لعدة شركات ليقوم بتصدر منتجاتها للخارج " مثلما 

 (.58راتب" )
منها مصانع مختصة في إنتاج الدواء، تعمل في عدة مجاالت  مصنًعا، 18كما تمتلك الهيئة الهندسية أكثر من 

 بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، يهدف 2017أغسطس  5كما وقعت الهيئة في 
البروتوكول إلى تعاون الطرفين في تصنيع وإنتاج وتوريد وتسويق المعدات الزراعية المختلفة التي يحتاجها الفالح 
مثل )مجففات الحبوب، جرارات زراعية، وحدات توليد كهرباء، وحدات ضغط مياه لتنظيم الري بالتنقيط والري 

                                  
 الرابط 2016نوفمبر  17( تعاظم اقتصاد الجيش المصري بعد اقتحام صناعة الحديد الجزيرة بتاريخ  54
  الرابط 2015نوفمبر  3المصري اليوم بتاريخ « الحديد والصلب»( محمد عبد العاطي : الجيش يشرف على تأسيس مصنع جديد لـ 55
 الرابط 2017نوفمبر  8مليون طن سنوًيا بتاريخ  2( هاني عبد الحميد : كامل الوزير: الجيش يبدأ إنتاج الحديد بطاقة  56
  الرابط أكتوبر 24( اإلنتاج الحربى": تصنيع أول سيارة مصرية بعد عامين من تشغيل شركة نصر اليوم السابع بتاريخ  57
  الرابط 2017يناير28اد في مصر؟ )ثالًثا قطاع الصناعة( نون بوست بتاريخ ( جنراالت الذهب.. هل أتاك حديث عساكر االقتص58
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حوري، محاريث بأنواعها، القصبيات بمقاساتها، المقطورات المحوري، عزاقات دورانية طرازات مختلفة، أنظمة الري الم
الزراعية سطحي أو قالب، رشاشات المبيدات، األدوات والمنتجات المنزلية، وسائل إطفاء الحريق، أنابيب البوتاجاز 

المصرية  وغيرها(،وكذلك التعاون في أعمال اإلنشاءات والمقاوالت واالستشارات الهندسية، باإلضافة إلى قيام الشركة
 ( .59للتنمية الزراعية والريفية بالتسويق والترويج للمنتجات والمعدات من خالل الفروع ومنافذ البيع المختلفة )

مصنعًا من أبرزها مصانع حلوان 18كما تقوم المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع ووزارة اإلنتاج الحربي )عددها 
ة ومحركات الديزل وأبو زعبل للصناعات المتخصصة والكيماويات الوسيطة للصناعات الهندسية واألجهزة المعدني

الحربي ( ، بتصنيع العديد من الصناعات والسلع المدنية وتبيعها للجمهور، ومن  36الحربي ،و99وكذلك مصنع 
 2016عام  أبرز هذه السلع والمنتجات األجهزة المنزلية كالغساالت والثالجات والسخانات، وشاشات التلفزيون وفي

( وكان بداية اقتحام الجيش لتصنيع أجهزة  60تم استيراد قطع غيار التكييف جالينز ليتم تجميعها في تلك المصانع )
سلعة مستوردة، كان من  500يناير حينما أصدر عبدالفتاح السيسي قرارا بزيادة الجمارك على  31التكييف في 

، ما أدى إلى ارتفاع شديد في أسعار أجهزة التكييف %40عليها بنسبة بينها أجهزة التكييف التي قرر زيادة الجمارك 
في السوق المصري، إال أنه وبعد عدة أشهر من القرار السابق، تم اإلعالن عن بدء القوات المسلحة في استيراد 

دى " الصيني، بأسعار هي األقل في السوق المصرية كامال، وهو ما أgalanzوتجميع أجهزة تكييف من طراز "
إلى تدمير سوق التكييف في مصر وتشريد أغلب العاملين فيه، طبقا للخبراء والمتخصصين في أنظمة التكييف 

 (.  61والتبريد )
 سابعًا: المشروعات القومية:

السويس تم التعارف على أن تكون السيطرة على القناة منذ اتفاقية السالم وإعادة فتح المجرى المالحي لقناة  -أ
مجتمعًيا واقتصادًيا للجيش، وكان أحد أسباب الصدام العنيفة بين عصر د. مرسي والجيش هو رفض د. مرسي 
الستئثار الجيش بمشروع محور تنمية قناة السويس التي يعتبرها الجيش نفوًذا محًضا، وبعدما جاء السيسي خاض 

ة منها تقليص نفوذ بقية أجهزة قطاع الدفاع واألمن منها وتقليص نفوذ المخابرات العامة في سيناء، صراعات متعدد

                                  
 المصدر السابق، وكل ما نعرفه عن إمبراطورية الجيش المصري االقتصادي مصدر سابق  - (59
  الرابط 2016يوليو  25ع بتاريخ أسعار ومواصفات تكييف "جالينز" المصري اليوم الساب-( 60
  الرابط 2016أكتوبر 11( صفقات الجيش المصري االقتصادية تدمير للصناعة وتشريد العمالة بتاريخ 61
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https://www.alaraby.co.uk/investigations/2016/10/11/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/investigations/2016/10/11/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9
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وبذلك أصبح الظرف مواتًيا لتنفيذ ما تعطل لفترة طويلة من مشاريع محور السويس وأولها تفريعة السويس الجديدة، 
نته اإلمارات باسم تحالف التحدي وتشارك التي تم تنفيذها عبر شراكات مع شركات عالمية عبارة عن تحالف كو 

فيها عدة شركات ما بين أمريكية وبلجيكية وهولندية، وكذلك شراكات مع شركات حكومية ومحلية أبرزها المقاولين 
وهي شركة مملوكة  -أسكوم  -العرب، ومختار إبراهيم وبجانب هذا نجد من القطاع الخاص شركة أسيك للتعدين 

جزئي وجزء من مجموعة أسيك لألسمنت المملوكة أيًضا للقلعة بمساهمة مستثمرين سعوديين  لمجموعة القلعة بشكل
وخليجيين، ومقاولين من الباطن، وهكذا حقق الجيش مشاركة ضخمة شملت جميع محاسيب الجيش أي الضباط 

ش مثاًل بجراراتهم السابقين أصحاب شركات المقاوالت وغيرهم وصواًل لمشاركة أفراد من شمال سيناء وخاصة العري
في أعمال الحفر، وكل هذا تحت إشراف الهيئة الهندسية وبهذا تحقق للجيش ما أراد أي مشاريع جامعة يعمل بها 

 (.62الجميع تحت إدارته وتنسيقه)
يتولى اللواء عبد القادر درويش وهو لواء بحري وكان سابًقا مدير هيئة ميناء اإلسكندرية والدخيلة وهو محسوب -ب

الؤه للفريق مهاب منصب نائب رئيس هيئة تنمية قناة السويس، ومن تدخل لتعيينه هو الفريق مهاب مميش أو و 
 (.63ليحد من صالحيات رئيس الهيئة الدكتور احمد درويش )

تولت القوات المسلحة عملية تطوير ميناء العريش الستقبال الفحم المستورد وهذا أيًضا ضمن إطار مشروع تنمية -ج
 ( . 64ويس وتحت إشراف الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية للسويس)محور الس

يشمل مشروع تنمية محور قناة السويس مشروعان آخران هما توسعة ميناء بورسعيد وميناء شرق التفريعة،  -د
وهما تحت سيطرة الجيش، وتنفيذهما إما عن طريق شركاء للجيش عالميين مثل شركة موانئ دبي اإلماراتية، 

 ت مع رجال أعمال مصريين يتم يتعامل معهم بمنطق الجباية كما سبق ذكره.وبشراكا
باقي موانئ الجمهورية يسيطر عليها ويتحكم فيها الجيش عبر القوات البحرية وهو يمتلك النفوذ التام فيها وال -ه

 (.65يشاركه أو ينازعه أحد )

                                  
  الرابط 2018يناير 29جنراالت الذهب.. هل أتاك حديث عساكر االقتصاد في مصر؟ )تاسًعا المشروعات القومية( نون بوست بتاريخ -( 62
 ( المصدر السابق 63
  الرابط 2017 /7/11( البدء في تطوير ميناء العريش بموافقة القوات المسلحة مصراوي بتاريخ 64
  الرابط 2015نوفمبر  28تطوير شرق بورسعيد اليوم السابع بتاريخ ( السيسي يطلق إشارة البدء لمشروع 65
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https://www.youm7.com/story/2015/11/28/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-5-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/2464845
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 ( .66لقوات المسلحة )تم إسناد مشروع الضبعة النووي للجيش بعدما تم تسليم األرض ل-و
إلى جانب مشروعات الطرق والكباري والمليون فدان ومليون رأس ماشية التي سبق ذكرها في الجزء األول من  -ز

 هذه الورقة وفي المحاور السابقة. 
كما عمل الجيش في الخفاء و دون دور ظاهر في مشروع الصوامع التي تم تمويلها ضمن صفقة مساعدات -ح

مليار دوالر لتمويل مشروعات قومية وبنية تحتية وكشف مسؤول بالشركة المصرية القابضة 4.9ا إماراتية قدره
للصوامع والتخزين عن اجتماع ممثلين عن الجيش ومسئول عن الصوامع ومندوب إماراتي في فندق بالقاهرة أوائل 

 ( .67لبحث تفاصيل مناقصات إنشاء الصوامع ) 2014مارس 
 خاتمة 

يوليو في االستثمار في مختلف األنشطة والمجاالت ، ومن أهمها النشاط االقتصادي 3انقالب  توسَع الجيش عقب
المدني، وذلك إما عبر قطاعات الجيش وأجهزته االقتصادية األربعة المذكورة سابقًا، أو من خالل شركاء مصريين 

عترف قادة وضباط كبار أو عرب، كما سيطر الجيش على مساعدات ومعونات ومنح الدول الخليجية حسبما ا 
بالقوات المسلحة، ولتسهيل استثمارات العسكر تم سن العديد من التشريعات والقوانين، واتخاذ العديد من اإلجراءات 
للتضييق على المستثمرين المتواجدين في السوق، وتم افتعال أزمات لسلع معينة معظمها كانت سلع غذائية لرفع 

و سيطرته على استيرادها وبيعها في السوق بأثمان باهظة، حدث ذلك في أزمة ثمنها قبل احتكار الجيش لها، أ
 السكر وتكرر في لبن األطفال . 

% من المكاتب الفنية في الوزارات والمحافظات هم لواءات  80باإلضافة إلى تحكم لواءات الجيش المتقاعدين بنسبة 
هيئة اإلحصاء؛ حيث ينص قانون األولى على أن يكون جيش متقاعدون، وكذلك الهيئات ومنها هيئة أمالك الدولة و 

، وعن طريق هذه المناصب يتم التحكم في كل القرارات والخطوات ”رئيسها عسكريًّا ألنها تتحكم في كل أراضي مصر
 التي تصدر من الوزارات ويتم تسييرها حسب رغبات وأهواء ومصالح الجنراالت.

                                  
 الرابط 2015أغسطس 28رؤساء والسيسي يحقق الحلم دنيا الوطن بتاريخ  6( مشروع الضبعة النووي بين 66
  الرابطمصدر سابق  2014مارس 28يسيطر على مساعدات الخليج للبالد نون بوست  -ال الحكومة-الجيش المصري  - (67
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بة احتكار الباشوات والباكوات المقربين من السلطة للثروة في مصر قبل وسيطرة الجيش تعيد لألذهان بل تعيد تجر 
التي ذكرت أنها قامت للقضاء على هذا االحتكار وعلى تزاوج رأس المال والسلطة، وهذا 1952حركة يوليو عام 

المستثمرين االحتكار الجديد للجيش تسبب في رفع األسعار على المستهلكين، وتهديد االستثمار، وخروج العديد من 
من السوق، مثل شركات مرسيدس ، وهيونداي، وغيرها، وهو ما يهدد مناخ االستثمار في مصر بالكلية ، و خاصة 
أن النظام العسكري الحالي يتبع أسلوب الجباية في التعامل مع رجال األعمال ومن يرفضه يتم تقزيمه أو إخراجه 

 .(68) لعسكر لالقتصاد المصري من السوق المصري بالكلية، وذلك لترسيخ احتكار ا
 
 

                                  
 تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات ( اآلراء الواردة68)

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG

